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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan komission hyväksymistä koskevista suuntaviivoista
(2005/2024(INI))

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 213 ja 214 artiklat sekä 
Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen1 126 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen 26, 27, 28, 348 ja 350 artiklat 
sekä hallitustenvälisen konferenssin päätösasiakirjaan liitetyn 7 julkilausuman Euroopan 
perustuslaista tehdyn sopimuksen 27 artiklasta, 

– ottaa huomioon edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä 
vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen 10 artiklan2,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevan 
puitesopimuksen,

– ottaa huomioon uuden komission valinnasta 18. marraskuuta 2004 antamansa 
päätöslauselman3,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 45, 98 ja 99 artiklat,

– ottaa huomioon perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan mietinnön 
(A6-0000/2005),

A. ottaa huomioon, että komission jäsenehdokkaiden parlamentaariset kuulemiset, jotka 
otettiin käyttöön 1994 ja joita sittemmin on kehitetty, ovat saavuttaneet parlamentin ja 
komission lisäksi myös neuvoston ja jäsenvaltioiden tunnustaman oikeutuksen, 

B. ottaa huomioon, että parlamentin avoin, oikeudenmukainen ja johdonmukainen 
hyväksymismenettely, jossa kukin komissaariehdokas ilmoittaa parlamentille kaikki 
asiaankuuluvat tiedot, lisää suuresti komission demokraattista vastuuvelvollisuutta,

C. ottaa huomioon, että perustuslaki on tulossa voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006,

D. katsoo, että saatujen kokemusten ja lähestyvän perustuslakiuudistuksen vuoksi nyt olisi 
hyvä tarkastella uudelleen tapaa, jolla parlamentti hyväksyy komission,

1. hyväksyy seuraavat periaatteet, kriteerit ja järjestelyt, jotka liittyvät koko komission 
alistamista parlamentin hyväksymisäänestykseen:

Arviointikriteerit
  

1 Sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksen laajentumista koskevan pöytäkirjan 4 artiklassa sellaisena 
kuin se on muutettuna 16 päivänä huhtikuuta 2003 annetun liittymisasiakirjan 45 artiklassa (voimaantulo 
1 päivänä toukokuuta 2004). 
2 EYVL L 278, 8.10.1976.
3 P6_TA(2004)0063.
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(a) Parlamentti arvioi komissaariehdokkaita heidän yleisen pätevyytensä, Eurooppaa 
kohti osoittamansa sitoutumisen ja eittämättömän riippumattomuutensa perusteella. 
Arvioinnilla mitataan komissaarin erikoisalan tietämystä ja viestintätaitoja. 

(b) Parlamentti kiinnittää erityistä huomiota tasapainoiseen sukupuolijakaumaan. Se voi  
ilmaista mielipiteensä puheenjohtajaksi valitun esittämästä salkkujaosta.

(c) Parlamentti odottaa saavansa kaikki tiedot taloudellisiin etuihin liittyvistä seikoista. 
Rikostuomiot tai meneillään olevat rikosoikeudelliset kanteet olisi mainittava. 
Parlamentti voi pyytää ehdokkaita ilmoittamaan jäsenyytensä ja toimintansa 
tunnustuksellisissa  ja muissa organisaatioissa.  

Kuulemiset

(d) Kukin komissaariehdokas kutsutaan asiasta vastaavan parlamentin valiokunnan tai 
valiokuntien kuultavaksi kolme tuntia kestävän kuulemisen ajaksi. Kyseessä on 
julkinen kuuleminen.  

(e) Kuulemistilaisuuden järjestäjinä ovat puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous. Jos vastuualueet ovat päällekkäisiä, asiasta vastaavien 
valiokuntien suhteen tehdään soveltuvia järjestelyjä. Komission puheenjohtajaksi 
valittua henkilöä kuullaan käytännön järjestelyjen suhteen.  

(f) Parlamentti toimittaa kirjalliset kysymykset komissaariehdokkaille hyvissä ajoin 
ennen kuulemisia. Merkittävien kirjallisten kysymysten määrä rajoitetaan viiteen per 
valiokunta.  

(g) Kuulemiset tapahtuvat sellaisessa ympäristössä ja olosuhteissa, joissa komission 
jäsenehdokkaat saavat tasapuolisen ja oikeudenmukaisen mahdollisuuden esitellä 
itsensä ja mielipiteensä.  

(h) Komission jäsenehdokkaita pyydetään antamaan enintään 20 minuuttia kestävä 
suullinen lausunto. Kuulemistilaisuudessa pyritään kehittämään monimuotoista
poliittista vuoropuhelua komissaariehdokkaiden ja parlamentin jäsenten välillä. 
Ennen tilaisuuden loppua komission jäsenehdokkailla pitäisi olla mahdollisuus 
esittää lyhyt päätöspuheenvuoro.  

Arviointi

(i) Hakemistolla varustettu videonauhoitus kuulemistilaisuudesta olisi oltava 
julkisuudessa saatavilla vuorokauden kuluessa sen päättymisestä. 

(j) Valiokuntien olisi kokoonnuttava viipymättä kuulemistilaisuuden jälkeen yksittäisten 
komission jäsenehdokkaiden arvioimiseksi. Nämä kokoukset pidetään suljetuin ovin. 
Arviointilausunnot ovat julkisia, mutta ne ovat tilapäisiä, kunnes 
puheenjohtajakokouksen ja valiokuntien puheenjohtajakokouksen yhteiskokous on 
ne hyväksynyt. 
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(k) Suljetuin ovin kokoontuvat puheenjohtajakokous ja valiokuntien 
puheenjohtajakokous hyväksyvät yhteisen suosituksen parlamentille komission 
puheenjohtajan, ulkoministerin ja komission muiden jäsenten nimityksen 
hyväksymisestä.  

2. hyväksyy seuraavat järjestelyt, jos komission kokoonpanossa tai työskentelytavoissa 
tapahtuu muutoksia toimikauden aikana:

(a) Jos toimi täytetään eroamisen, pakollisen eläkkeellesiirtymisen tai 
kuolemantapauksen johdosta, perustuslain edellyttämän kuulemisprosessin 
olennaisena osana parlamentti pyytää komission jäsenehdokasta osallistumaan 
kuulemistilaisuuteen samoilla ehdoilla kuin edellä 1 kohdassa. 

(b) Jos unioniin liittyy uusi jäsenvaltio, parlamentti kutsuu sen nimeämän 
komissaariehdokkaan osallistumaan kuulemistilaisuuteen samoilla ehdoilla kuin 
edellä 1 kohdassa.   

(c) Jos useampia salkkuja järjestellään uudelleen, asianomaisia komissaareja pyydetään  
asiasta vastaavien parlamentin valiokuntien kuultaviksi ennen uusiin 
velvollisuuksiinsa ryhtymistä. 

3. pyytää neuvostoa aikaistamaan seuraavia parlamenttivaaleja kesäkuusta toukokuuhun 
2009, jotta uusi parlamentti voisi valmistautua olemaan Eurooppa-neuvoston kuultavana 
ennen kuin Eurooppa-neuvosto tekee parlamentille ehdotuksensa komission 
puheenjohtajaehdokkaaksi; palauttaa mieliin, että tällaisia kuulemisia koskevista 
järjestelyistä olisi päätettävä asianmukaisesti parlamentin ja Eurooppa-neuvoston välisellä 
yhteisellä sopimuksella1. 

4. kehottaa puhemiestä toimittamaan päätöslauselman työjärjestyksestä vastaavalle 
valiokunnalle ja ehdottamaan asiaankuuluvia muutoksia työjärjestykseen ennen 
perustuslain voimaantuloa.

5. kehottaa puhemiestä toimittamaan päätöslauselman komissiolle, Eurooppa-neuvostolle ja 
neuvostolle.

  
1 Julkilausuma 7  perustuslain 27 artiklasta
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PERUSTELUT

Miten Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan komission
1. PERUSSOPIMUS TEORIASSA JA KÄYTÄNNÖSSÄ
On syytä muistaa, että nykyinen menettely sellaisena kuin se sisältyy perussopimuksiin – joita 
viimeksi on tarkistettu Nizzan sopimuksella – on perusluonteeltaan liian monimutkainen. 
Euroopan parlamentti on peräkkäisissä HVK:issa todennut johdonmukaisesti, että komissiolla 
on kaksinkertainen legitimiteetti, koska sekä Eurooppa-neuvosto että Euroopan parlamentti 
nimittävät sen.1 Tämä on aiheuttanut jonkin verran jännitteitä parlamentin ja jäsenvaltioiden 
välille, mikä ilmeni jälleen kerran myös perustuslain valmistelukunnassa. 

Maastrichtin sopimuksella Euroopan parlamentille annettiin oikeus äänestää komission 
puheenjohtajaksi ja muiksi komission jäseniksi nimitettyjen henkilöiden hyväksymisestä 
kokonaisuutena.2 Amsterdamin sopimus ulotti parlamentin hyväksymisvaltuudet koskemaan 
komission puheenjohtajan nimittämistä.3 Nizzan sopimus jätti parlamentin toimivallan 
pääasiassa ennalleen, mutta antoi valtioiden ja hallitusten päämiesten tasolla toimivalle 
neuvostolle valtuudet päättää asiasta määräenemmistöllä yksimielisen päätöksen sijasta.4

Voimassa olevien perussopimusten perusteella on selvää, että todellisuudessa Euroopan 
parlamentti ei "valitse" komissiota. Asian eteneminen on vuonna 2004 ollut seuraava. 
Kesäkuussa Euroopan parlamentin vaalien ja puheenjohtajan valintaa koskevien alkuvaiheen 
erimielisyyksien jälkeen Eurooppa-neuvosto nimitti komission puheenjohtajaksi José Manuel 
Durão Barroson. Heinäkuussa uuden parlamentin ensimmäisen istuntojakson aikana Barroso 
vieraili puheenjohtajakokouksessa ja EP:n ryhmäkokouksissa. Kuultuaan Barroson lausuman 
ja käytyään kaksipäiväisen pitkällisen keskustelun täysistunnossa parlamentti hyväksyi 
(suljetulla lippuäänestyksellä) Barroson nimityksen puheenjohtajaksi.5 Neuvosto, joka teki 
päätöksen määräenemmistöllä ja "yhteisymmärryksessä" Barroson kanssa, hyväksyi tämän 
jälkeen kunkin jäsenvaltion ehdottamista henkilöistä koostuvan komission jäsenluettelon. 
Teoriassa Barroso olisi voinut torjua yksittäisiä ehdokkaita. Käytännössä hän yritti vaikuttaa 
useiden pääministerien tekemään valintaan erityisesti sukupuolen osalta. Koska Barroso pyrki 
saamaan komissioon enemmän naisjäseniä, hän lupasi näille korkeamman profiilin tehtäviä. 
Vaikka Barroson valtuudet komissaarien valinnassa ovatkin rajalliset – Barroso itse kutsui 

  
1 Ensimmäisen kerran hyväksymisoikeutta vaati jo Euroopan parlamentaarinen edustajakokous 
marraskuussa 1960 (Esittelijä: Maurice Faure). Euroopan parlamentti äänesti ensimmäisen kerran Thornin 
komission hyväksymisestä vuonna 1979. Vuonna 1983 annetun Stuttgartin julistuksen mukaisesti Delorsin 
komissio odotti parlamentin hyväksymistä ennen kuin vannoi virkavalansa Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimelle 
2 EY:n perustamissopimuksen 158 artiklan 2 kohta (nykyinen 214 artiklan 2 kohta). Tätä menettelyä käytettiin 
virkaan astuvan Santerin komission kohdalla vuonna 1994. 
3 EY:n perustamissopimuksen 214 artiklan 2 kohta. Tätä menettelyä käytettiin virkaan astuvan Prodin komission 
kohdalla vuonna 1999.
4 EY:n perustamissopimuksen muutetun 214 artiklan 2 kohta. Tätä menettelyä käytetään virkaan astuvan 
Barroson komission kohdalla. 
5 Keskustelun päätyttyä pidettiin jopa pieni tauko ennen äänestystä ryhmäkokousten pitämiseksi. Heinäkuun 
22. päivänä pidetyn äänestyksen tulos oli 413 ääntä puolesta, 251 vastaan ja 44 tyhjää. Tulosta voidaan verrata 
Romano Prodin valintaan toukokuussa 1999, jolloin tulos oli 392 ääntä puolesta, 71 vastaan ja 41 tyhjää. On 
syytä huomata, että salainen äänestys otettiin parlamentin työjärjestykseen vasta kun sen muuttamisen 
yhteydessä vuonna 2002.
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menettelyä "sokkotreffeiksi" – puheenjohtaja ryhmittelee komissiolle kuuluvat tehtävät ja 
jakaa ne komission jäsenten kesken.1

Vaikka puheenjohtaja ei voi vapaasti valita johtamansa komission jäseniä, Nizzan sopimus 
antoi puheenjohtajalle vallan nimittää (ja erottaa) varapuheenjohtajat, minkä lisäksi komission 
jäsen esittää eronpyyntönsä, "jos puheenjohtaja kollegion hyväksynnän saatuaan sitä pyytää".2
Näistä asioista komissio päättää nyttemmin yksinkertaisella enemmistöllä. Santerin ja Prodin 
komissioiden toimikausilla asialistalle nousi useasti yksittäisten komissaarien poliittinen 
vastuu. Barroson komission jäsenehdokkaiden haastattelujen aikana näkyvästi esille nousivat 
eturistiriidat. EP:n jäsenet olivat ymmärrettävästi halukkaita korostamaan, että komission 
kaikkien jäsenten ja jäsenehdokkaiden täytyy vilpittömästi antaa kaikki tarpeelliset tiedot. 
Jokainen "skandaali" johtaa jokseenkin väistämättä sääntöjen tiukentamiseen. Huolimatta 
siitä, että poliittinen kulttuuri on niin valtavan erilainen eri puolilla Eurooppaa, Euroopan 
parlamentin komissioon kohdistama tutkinta – joka terävimmillään ilmenee 
hyväksymisprosessissa – myötävaikuttaa sellaisten vastuullisuutta koskevien EU:n normien 
käyttöönottoon, jotka vaativat mitä ehdottominta nuhteettomuutta, integriteettiä ja 
rehellisyyttä. Itse asiassa on täysin asianmukaista, että demokratian osalta Euroopan 
yhdentyminen perustuu pienimmän yhteisen nimittäjän sijasta tärkeimpiin yhteisiin tekijöihin.

2. PARLAMENTIN TYÖJÄRJESTYS
Vuonna 1993 parlamentti otti käyttöön komission nimitystä koskevia työjärjestyksen 
määräyksiä, joiden tarkoitus oli heijastaa parlamentin uusia Maastrichtin sopimuksen 
mukaisia valtaoikeuksia. Parlamentin työjärjestystä muutettiin vuosina 1996, 1999 ja 2002 
parlamentin roolissa tapahtuneiden merkittävien muutosten kanssa ja perustamissopimusten 
muutosten perusteella.
Asiaa koskevat määräykset ovat 98 ja 99 artiklassa. Barroson valintaa koskevassa tapauksessa 
98 artiklan menettelyä noudatettiin pikkutarkasti, jos ei oteta huomioon, että neuvosto 
kieltäytyi ottamasta osaa heinäkuussa 2004 käytyyn keskusteluun. Muiden komission jäsenten 
valintaa koskeva 99 artikla ei ole riittävän täsmällinen kuulemistilaisuuksien suhteen.3

3. EHDOKKAIDEN KUULEMINEN
Haastattelut pidettiin ensimmäisen kerran vuonna 1994 ja seuraavaksi vuonna 1999. Ne 
pidettiin jälleen toukokuussa 2004 uusista jäsenvaltioista tulevalle kymmenelle uudelle Prodin 
laajennetun komission jäsenelle. 27. syyskuuta ja 11. lokakuuta 2004 välisenä aikana 
parlamentti haastatteli kaikki Barroson komission jäsenet. Haastattelut järjesti valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen alaisuudessa toimiva parlamentin PO 2:n ulkosuhteiden osaston 
lainsäädäntötyön koordinointiyksikkö. Puheenjohtajakokous osallistui valmistelujen 
loppuvaiheisiin. 
Aikaisempaan käytäntöön tehtiin kaksi tärkeää muutosta: toinen istumajärjestykseen ja toinen 
kysymysten esittämistapaan. Kysymykset päätettiin esittää kysymys/vastaus -muodossa, jonka 
mukaan ehdokas vastaa välittömästi, ja mahdollisuus esittää kysymyksiä annettiin kunkin 

  
1 EY:n perustamissopimuksen 217 artiklan 2 kohta.
2 EY:n perustamissopimuksen 217 artiklan 3–4 kohta.
3 99 artikla sisältää myös eräänlaista toiveajattelua: odotetaan päivää, jona koko neuvosto osallistuu parlamentin 
keskusteluun. Myös vaatimus siitä, että puheenjohtaja esittelee komission ohjelman, on väärässä paikassa. 
Käytännössä sekä Barroso ja hänen edeltäjänsä Prodi odottivat uuteen vuoteen, että uusi kollegio on ehtinyt 
järjestäytyä, ennen todellisen ohjelmansa esittelemistä. Tämä on varmasti järkevää, ja sen vuoksi parlamentin 
työjärjestyksen olisi oltava mainitun aikajärjestyksen mukainen.
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valiokuntien kaikille jäsenille – toisin sanoen kaikille EP:n jäsenille! Puheenjohtajakokous 
ehdotti ohjeeksi, että kukin kysymys vastauksineen sekä lisäkysymykset vastauksineen 
saisivat viedä viisi minuuttia ja että puheaika olisi jaettava täysistunnoissa käytetyn D'Hondtin 
menettelyn mukaan eikä joustavamman (ja meritokraattisemman) valiokuntien kokouksissa 
käytetyn menettelyn mukaan. Puhujien näin suuren määrän takia kukin haastattelu kesti 
pakostakin kolme tuntia, ja kestosta pidettiin kiinni, vaikka useat haastattelut jumiutuivat 
pahasti. Tietyn pitkäveteisyyden uhallakin katsotaan, että jos jokainen parlamentin jäsen voi 
osallistua komission kuulemiseen, se lisää parlamentin yhtenäisyyttä uuden toimikauden 
alussa. 
24 ehdokkaan haastattelujen järjestämisestä vastasi 18 parlamentin valiokuntaa, jotka tekivät 
yhteistyötä vastuualueiden mennessä päällekkäin. Sallittuja yhteistyön asteita oli kolme: 
täydellinen yhteiskokous, osittainen yhteiskokous tai avustava delegaatio. Valiokuntien 
keskinäiset suhteet aiheuttivat omat ongelmansa: jos tyydyttävään yhteisymmärrykseen ei 
ollut päästy, vaarana oli haastattelujen hajanaisuus. Ainoa poikkeus sovittuun sääntöön 
yhdestä haastattelusta yhdelle ehdokkaalle tapahtui, kun kansalaisvapauksien ja oikeudellisten 
asioiden valiokuntien puheenjohtajat olivat erimielisiä siitä, kumman valiokunta on asiasta 
vastaava valiokunta.
Jokaisen komission jäsenehdokkaan oli annettava komissiolle (mutta ei parlamentille) 
taloudellisia ja ammatillisia etujaan koskeva ilmoitus, joka sitten julkaistiin komission 
verkkosivulla.1 Parlamentin jäsenet eivät kuitenkaan saaneet käyttöönsä kaikkia mainittuja 
ilmoituksia, jotka muodoltaan ovat komission menettelysääntöjen liitteitä.
Ennen haastatteluja kullekin ehdokkaalle esitettiin useita parlamentin esittämiä kirjallisia 
kysymyksiä. Komissaariehdokkaille esitettäviä kirjallisia kysymyksiä ei mainita parlamentin 
työjärjestyksessä, eikä siinä määritellä niiden tarkoitusta, painopisteitä eikä lukumäärää. 
Kirjallisiin kysymyksiin vastaaminen työllisti useita komission virkamiehiä useiden viikkojen 
ajan. Ehdokkaiden suora osallistuminen tähän vaiheeseen ei suinkaan ollut itsestään selvää. 
Lisäksi haastattelujen aikana kävi ilmi, että kaikki EP:n jäsenet eivät olleet vaivautuneet 
lukemaan vastauksia. Kysymyksiä oli kahdenlaisia: kaikille ehdokkaille esitettiin 16 yleistä 
kysymystä, joiden jälkeen esitettiin vaihteleva määrä vastuualuetta koskevia kysymyksiä. 
Yleiset kysymykset olivat liian epämääräisiä ollakseen merkityksellisiä, ja niihin saadut 
vastaukset olivat joka tapauksessa komission huolellisesti yhteensovittamia; vastuualuetta 
koskevat kysymykset puolestaan menivät useassa tapauksessa niin yksityiskohtaiselle tasolle, 
että se ei ollut asianmukaista komission toimikauden alkuvaiheessa, jossa komissio ei vielä 
ole ehtinyt ratkaisevasti muotoilla tulevaa työohjelmaa. Vaikka puheenjohtajakokous yritti 
rajoittaa vastuualuetta koskevia kysymyksiä, niiden määrä ehdokasta kohti vaihteli suuresti 
puolesta tusinasta lähes kolmeenkymmeneen. Joka tapauksessa useimmat valiokunnat olivat 
aloittaneet kysymysten laatimisen jo heinäkuussa ennen puheenjohtajakokouksen puuttumista 
asiaan. (Koska kysymyksistä oli jo äänestetty valiokunnissa, niiden valikointi jälkikäteen olisi 
ollut arkaluontoinen tehtävä.) 
Työjärjestyksessä ei mainita mitään haastattelujen järjestelyistä, aikataulusta, kulusta tai 
arvioinnista. Siinä ei esitetä mitään objektiivisia kriteereitä tai erityismenettelyitä. 
Valiokunnille ei anneta mitään ohjeita siitä, millaista poliittisten taitojen, ammatillisen 

  
1 Vaikka komission jäsenehdokkaiden taloudelliset edut tutkitaan, käytössä ei ole sellaista turvallisuustarkastusta 
joka useimmissa jäsenvaltioissa tehdään uusille ministereille. Unionin tasoisen turvallisuusalan 
toimintakoneiston puuttuminen aiheuttaa sen, että komission on luotettava keskenään vertailukelvottomiin ja 
aikaavieviin kansallisiin turvallisuusmenettelyihin. Mainitun koneiston puuttuminen on EU:n oma valinta. 
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kokemuksen tai teknisen tietämyksen tasapainoista yhdistelmää komission jäsenehdokkaalta 
olisi vaadittava. Ehdokkaiden yleisiin poliittisiin kysymyksiin antamien vastausten arviointiin 
ei ole mitään systemaattista menetelmää. Taloudellisten ja muiden etujen ilmoittamisesta ei 
mainita sen enempää kuin mitä komissio itse edellyttää. Mikä pahinta, työjärjestys ei sisällä 
mitään määräystä koordinoidusta menettelystä, joka varmistaisi haastattelujen tulosten 
horisontaalisen tarkastelun. 

Ei ollut yllättävää, että haastattelujen kulku oli vaihteleva. Jotkut puheenjohtajat seurasivat 
kelloa ja rajoittivat kunkin kysymyksen ja vastauksen keston viiteen minuuttiin kysymyksen 
sisällöstä riippumatta. Tällainen mekanistinen menettely teki vain menettelyn hengästyttävän 
pinnalliseksi. Jotkut toiset puheenjohtajat onnistuivat ryhmittelemään kysymykset aiheen 
mukaan ja estämään sen, että kukaan yksittäinen jäsen olisi esittänyt yhdellä kertaa kaksi tai 
kolme laajaa ja monimutkaista kysymystä. Jotkut sallivat myös poliittisemman vuoropuhelun 
kehittymisen ja kannustivat esittämään lisäkysymyksiä. Jotkut parlamentin jäsenet kuitenkin 
käyttivät väärin tätä lisäkysymysten mahdollisuutta tuomalla esiin täysin uuden aiheen.

Joissakin haastatteluissa ehdokkaan kotimaata edustavien jäsenten kysymykset asianomaisen 
jäsenvaltion sisäpolitiikasta pääsivät hallitsemaan tilannetta yleisen eurooppalaisen 
näkökulman kustannuksella. Jotkut toiset peräsivät henkilökohtaisia vastauksia vaikeisiin 
eettisiin kysymyksiin paljastaen samalla EU:n jäsenvaltioiden välillä vallitsevat syvät 
kulttuurierot.
Vaikka kaikissa haastatteluissa oli varattu yksi kysymys kullekin valiokunnan jäsenelle, 
yhdessä tai kahdessa onnistuttiin pitämään kokouksen lopuksi avoin kysymyskierros, jolloin 
päästiin esittämään luonteeltaan poliittisempia ja jopa odottamattomia kysymyksiä. 
Onnistuneimpia haastatteluja olivat ne, joissa parlamentin jäsenet yrittivät tietoisesti vaikuttaa 
tulevan komission politiikkaan, mikä viittaa siihen, että ainakin jotkut parlamentin jäsenet 
olivat strategisesti valmistautuneet haastatteluihin.
Aikaisemmissa haastatteluissa komissaariehdokkaat olivat istuneet puheenjohtajan ja 
valiokunnan pääsihteeristön vieressä korokkeella. Tällä kertaa ehdokkaat istuivat yksin 
pöydän ääressä puheenjohtajiston edessä permannolla. Tätä istumajärjestystä, vaikka se 
edustikin parannusta, on myös arvosteltu.1 Ehdokkaat istuivat selin valiokunnan 
puheenjohtajaan ja varapuheenjohtajiin, mikä vaikutti sekä epäkohteliaalta että hankalalta.

4. ARVIOINTIKIRJEET
Sanatarkkoja haastatteluselostuksia ei tehty logistisista syistä. Sen sijaan jokainen valiokunta 
laati arviointikirjeen oman haastattelunsa tuloksesta. Ohjeissaan valiokuntien 
puheenjohtajakokous oli pyrkinyt siihen, että kirjeisiin kiteytetään ehdokkaiden 
henkilökohtainen pätevyys, heidän kykynsä yhteistyöhön parlamentin kanssa sekä heidän 
omaa vastuualuettaan koskeva asiantuntemuksensa. Tarkoitus oli, että jokainen erityisesti 
ilmaistu tehtävien hoitamiseen sitoutuminen sisällytetään kirjeeseen – mahdollisesti vastoin 
tarkoitustaan vaikuttanut määräys, joka teki ehdokkaat varovaisiksi. Käytännössä kirjeissä 
raportoidaan enemmänkin siitä, onko ehdokkaalla huumorintajua ja hyvät sosiaaliset taidot. 
Kaikissa pyrittiin myös arvioimaan ehdokkaiden valmistautumisen tasoa. 

Vuonna 1999 arviointikirjeet lähetettiin luottamuksellisina valiokuntien 
puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle. Valiokuntien puheenjohtajakokouksen tehtävänä 

  
1 Kaikki tämä ikkunattomassa salissa 1A2. Edunvalvojat ja avustajat olivat runsaasti edustettuina yleisölle 
varatussa salissa 3C50. 



PE 355.359v02-00 10/15 PR\557908FI.doc

FI

oli tutkia kaikkia arviointikirjeitä ennen niiden lähettämistä suosituksin parlamentin 
puhemiehelle.1 Vuonna 2004 seulontamenettely valiokuntien puheenjohtajakokouksen 
"selvittelytoimistossa" jätettiin pois, ja yksittäisten valiokuntien puheenjohtajat lähettivät 
arvioinnit – edelleen näennäisesti luottamuksellisina – kirjeen muodossa suoraan parlamentin 
puhemiehelle.
Puheenjohtajakokous vastaanotti arvioinnit 13. lokakuuta 2004 ja lähetti ne kirjeitse ilman 
kommentteja Barrosolle pyytäen hänen vastaustaan. Samalla päivämäärällä arvioinnit 
julkaistiin parlamentin verkkosivulla. Valiokuntien 24:stä suosituksesta kolme oli 
pidättyväisiä ja kaksi kielteisiä. Asiaa läheltä seuranneet tarkkailijat ovat arvioineet, että jos 
kaikkia ehdokkaita olisi kohdeltu yhtäläisesti, neljä tai viisi muutakin ehdokasta olisi saanut 
kielteisen loppuarvion. 
Aikatauluja koskevien sääntöjen puuttuminen johti myös epäilyyn siitä, että valiokunnat, 
joiden puheenjohtaja edusti yhtä puoluekantaa, viivyttivät arviointikirjeen laatimista siihen 
asti, kunnes olivat nähneet toista puoluekantaa edustavan puheenjohtajan laatiman 
arviointikirjeen. 
Myös kirjeiden luottamuksellisuus on ristiriitainen kysymys. Tiedotusvälineet olivat 
äärimmäisen kiinnostuneita haastatteluista. Luottamuksellisuuden noudattaminen aiheutti sen, 
että tiedotusvälineet julkaisivat muista lähteistä saamiaan (ja mahdollisesti vääristettyjä) 
versioita totuudesta. On aina ollut epätodennäköistä, että ehdoton luottamuksellisuus 
pystyttäisiin säilyttämään 17 päivän ajan haastattelujen alusta puheenjohtajakokouksen 
kokoontumiseen asti – eikä sitä olekaan pystytty säilyttämään.
Kun valiokuntien kirjeiden sisältö julkistettiin, paljastuivat myös niiden epäyhtenäinen muoto, 
vaihteleva lähestymistapa ja tulkinnanvarainen sanoma. Yhden ehdokkaan tapauksessa kaksi 
valiokuntaa, jotka kiistelivät siitä, kumpi vastaa parlamentissa hänen vastuualueestaan, laati 
keskenään ristiriitaiset arviointikirjeet. Valintamenettelyn edetessä yhä useammat parlamentin 
jäsenet ilmaisivat tyytymättömyytensä järjestelmään, joka ei anna heille oikeutta äänestää 
täysistunnossa yksittäisistä komissaariehdokkaista eikä esittää varauksia uuden komission 
hyväksymisen yhteydessä. 

On selvää, että puheenjohtajakokouksen rooli on ratkaisevan tärkeä silloin kun perussopimus 
ja parlamentin työjärjestys jättävät asioita avoimiksi. Komission nimittämisen osalta 
työjärjestys esittää puheenjohtajakokouksen roolin enintään epämääräisesti. Työjärjestyksen 
24 artiklan 3 kohdan mukaan puheenjohtajakokouksella "on toimivalta asioissa, jotka liittyvät 
suhteisiin Euroopan unionin muihin toimielimiin ja laitoksiin". Puheenjohtajakokouksessa, 
joka yleensä kokoontuu suljetuin ovin, yleisimpänä määräävänä tekijänä on tavallisesti 
puoluesidonnaisuus. Puheenjohtajakokous voi tuskin olla parhaalla tahdollaankaan 
objektiivinen, jos joku ehdokas joutuu erityisen voimakkaan kritiikin kohteeksi. On 
valitettavaa, että parlamentti ei ole katsonut tarpeelliseksi ottaa käyttöön varmistettua 
menetelmää, jolla komissaariehdokkaiden yleistä suoritusta joko yksilöinä tai kollegiona 
arvioitaisiin laadullisesti. Vielä nykyäänkin ainoa vakiintunut kriteeri komission jäsenten 
nimityksessä on seuraava EY:n perustamissopimuksen 213 artiklan 1 kohdassa esitetty 
määräys, että komissio koostuu jäsenistä, "jotka valitaan heidän yleisen pätevyytensä 
perusteella ja joiden riippumattomuus on kiistaton". 

5. NEUVOT JA SUOSTUMUS

  
1 Puheenjohtajakokouksen pyynnöstä, työjärjestyksen 26 artiklan mukaan. 
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Euroopan parlamentilla on oikeus "hyväksyä äänestyksellä" komissio, jonka neuvosto on 
mainitulla tavalla nimittänyt. Hyväksymismenettely ei kuitenkaan pääty parlamentin 
äänestykseen. Kun parlamentti on hyväksynyt komission, neuvosto asettaa komission 
muodollisesti virkaansa määräenemmistöpäätöksellä. Tämä hyväksymismenettelyn viimeinen 
vaihe on täysin muodollinen, ja se on säilytetty perustamissopimuksessa yksinomaan 
neuvoston mahtipontisuuden tehostamiseksi. 

Euroopan parlamentilta puuttuva mahdollisuus hylätä yksittäisiä komissaareja on merkittävä 
ero EU:n ja Yhdysvaltojen järjestelmissä. Senaatin rooli hyväksymismenettelyssä on 
määritelty perustuslaissa. II artiklan 2 kohdassa säädetään, että presidentti "asettaa ehdolle ja 
senaatin neuvojen mukaan ja sen suostumuksella nimittää virkaan hallinnon korkeat 
virkamiehet". Yhdysvaltojen järjestelmässä senaatti ei pyri arvioimaan ehdokasta kriittisesti, 
vaan yksinkertaisesti hyväksyy tai hylkää ehdokkaan äänestyksessään. (Senaatti, joka toimii 
tiukan aikataulun mukaan, voi myös harkita päätöstään uudestaan muutaman päivän kuluessa 
enemmistön kannan mukaan äänestäneen senaattorin ehdotuksesta.) Äänestys on julkinen, 
jollei senaatti toisin päätä. (Jopa siinä harvinaisessa tapauksessa, että äänestys on suljettu, 
jokainen senaattori voi päättää oman kantansa julkistamisesta.)1 Yhdysvaltojen käytäntö on 
kyllä houkuttelevan yksinkertainen, mutta jos EU:n perustuslaissa edelleen pidetään kiinni 
komission hyväksymisestä kollegiona yksilökohtaisen lähestymistavan sijasta, Euroopan 
parlamentin on pakko edelleen harkita jokaista ehdokasta muotoillakseen lopullisen 
suostumuksensa täysistunnossa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että parlamentti ei 
voisi noudattaa senaatin menettelytapaa ja esittää näkemyksensä yksittäisistä komission 
jäsenistä äänestyksellä lausunnon sijasta.

Tässä tapauksessa sen jälkeen, kun Barroso oli esitellyt kollegionsa parlamentille 
26. lokakuuta, eri poliittiset ryhmät jättivät käsiteltäväksi päätöslauselmaehdotuksensa 
99 artiklan 4 kohdan mukaisesti. Näissä päätöslauselmaehdotuksissa oli erityisiä kielteisiä 
mainintoja useista komissaariehdokkaista. Puoluepoliittisten vastatoimien välttämiseksi 
sovittiin yhteisestä päätöslauselmasta, jossa vältettiin viittauksia henkilöihin. Yhteisen 
päätöslauselmaesityksen jättivät käsiteltäväksi PSE, ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL. Lyhyen 
päätöslauselmaesityksen asiakohdissa tuotiin esiin, että parlamentti on "huolestunut tiettyjen 
ehdokkaiden suhteen" seuraavista syistä: "poliittisen vakaumuksen ja unionin perusarvojen 
välinen ristiriita, ehdotetun vastuualueen edellyttämän tiedon ja sitoutumisen puute, 
ratkaisemattomat ongelmat tai vastauksetta jääneet kysymykset, jotka koskevat eturistiriitoja 
tai mahdollista sekaantumista poliittisiin ja oikeudellisiin virheisiin". Yhteisessä 
päätöslauselmaesityksessä pyrittiin korostamaan "hyväksymisprosessin, johon kuulemiset 
kuuluvat olennaisena osana, demokraattista ja oikeudellista validiutta". Lopuksi siinä 
vaadittiin hyväksymisprosessin osalta, että "kaikkien toimielimien on tehtävä siitä tarvittavat 
poliittiset johtopäätökset, mihin saattaa sisältyä eroaminen, tehtävien kierrättäminen tai 
ehdokkuuden peruminen". Kun tämä päätöslauselmaesitys oli jätetty käsiteltäväksi, sitä 
seuraavana päivänä Barroso veti komissioehdotuksensa takaisin.2

Onneksi kaksi peräkkäistä Eurooppa-neuvoston kokousta oli jo suunniteltu pidettäviksi 
lähiaikoina: perustuslain allekirjoittaminen Roomassa 29. lokakuuta ja Eurooppa-neuvoston 
tavanomainen kokous 4.–5. marraskuuta. Barroson I komission hyväksymiseen liittyvä kriisi 

  
1 Senaatin työjärjestyksen XXXI artikla. 
2 Yhteisestä päätöslauselmaesityksestä ei äänestetty Barroson ilmoitettua perääntymisestään, mutta se olisi 
varmasti saanut enemmistön puolelleen, sillä keskustan ja vasemmiston lisäksi myös PPE-DE-ryhmän DE-osaa 
edustavat parlamentin jäsenet, ID-ryhmä ja monet sitoutumattomat olivat myös Barroson I komissiota vastaan.
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oli laajasti esillä keskusteluissa. Eurooppa-neuvosto, joka toimii valtioiden ja hallitusten 
päämiesten tason neuvostona, hyväksyi Barroson uuden komission, josta yksi jäsen oli 
eronnut, toisen oli vetänyt pois hänen maansa hallitus ja kolmas oli saanut uuden 
vastuualueen. Parlamentti haastatteli kahta uutta ehdokasta sekä yhtä uuteen vastuualueeseen 
nimitettyä ehdokasta uudelleen 15.–16. marraskuuta täysistunnon aikana Strasbourgissa1. 
18. marraskuuta jätettiin hyväksyttäväksi PPE-, PES-, ALDE- ja UEN-ryhmien yhteinen 
päätöslauselmaesitys, joka hyväksyttiin äänin 478 puolesta ja 84 vastaan (98 tyhjää). Sen 
jälkeen Barroson II komissio hyväksyttiin äänin 449 puolesta ja 149 vastaan (82 tyhjää), ja 
komissio astui virkaansa kolme viikkoa myöhemmin 22. marraskuuta 2004.

6. PUITESOPIMUS
Ennen lopullista äänestystä Barroso vastasi yksityiskohtaisesti niihin yhteisen 
päätöslauselman asiakohtiin, joissa viitattiin puitesopimuksen tarkistamiseen. Tärkein seuraus 
Prodin komission hyväksymismenettelystä Euroopan parlamentissa vuonna 1999 oli 
komission ja parlamentin välinen uusi virallinen puitesopimus, jonka neuvottelijana ja 
hyväksyjänä toimi puheenjohtajakokous.2 Puitesopimus perustui päätöslauselmaan, jonka 
parlamentti antoi samaan aikaan, kun se virallisesti hyväksyi Prodin komission 
työjärjestyksen 99.4 artiklan mukaisesti. Vaikka sopimus oli 12 sivun mittainen, siinä ei 
mainittu mitään komission hyväksymismenettelystä. Komissio kuitenkin hyväksyi kiistelyn 
jälkeen parlamentin pyynnöstä seuraavan lausekkeen, joka koskee komission jäsenen 
eroamista Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 217 artiklan 4 kohdan mukaisesti:

10. Komissio hyväksyy sen, että jos Euroopan parlamentti epää luottamuksensa joltakin 
komission jäseneltä (edellyttäen, että tällä kannalla on sisällöllinen ja muodollinen 
poliittinen tuki), komission puheenjohtaja tutkii vakavasti, onko tarpeen pyytää tätä 
komission jäsentä eroamaan.

Komissio suostui myös siihen, että siinä tapauksessa, että vastuualueita muutetaan 
217 artiklan 2 kohdan mukaisesti, asianosaisten komission jäsenten on tultava parlamentin 
kuultaviksi seuraavasti:

11. Komission puheenjohtaja ilmoittaa Euroopan parlamentille välittömästi päätöksistä, jotka 
koskevat kullekin komission jäsenelle annettuja tehtäviä. Siinä tapauksessa, että 
komission jäsentä koskevat muutokset ovat huomattavia (esimerkiksi täysin uuden 
vastuualueen tai huomattavan asiakokonaisuuden antaminen jollekin komission 
jäsenelle), kyseisen komission jäsenen on saavuttava asiasta vastaavan valiokunnan 
kuultavaksi, jos tämä valiokunta sitä pyytää.

Puitesopimuksen 10 kohdan sanamuoto luottamuksen epäämisestä komission jäseneltä –
"edellyttäen, että tällä kannalla on sisällöllinen ja muodollinen poliittinen tuki" – voi auttaa 
jollakin tavalla ymmärtämään, mitä Prodin komissio vähintäänkin odotti parlamentilta 
tilanteessa, jossa näiden kahden toimielimen väliset suhteet olivat saavuttamassa kriittisen 
vaiheen. On syytä muistaa, että puheenjohtajakokous hyväksyi tämän lausekkeen parlamentin 
puolesta. Voidaan olettaa tämän tarkoittavan ensiksikin, että äänestyksessä on saavutettava 

  
1 Taas LIBE- ja JURI-valiokunnat vaativat erillisiä haastatteluja Frattinin osalta.
2 Kesäkuun 29. päivänä 2000 tehty puitesopimus on työjärjestyksen liite XIII. Sillä uudistettiin ja korvattiin 
epävirallinen, vuonna 1990 käyttöön otettu ja 1995 muutettu menettelytapa.
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suuri – toisin sanoen useita ryhmiä käsittävä – enemmistö, ja toiseksi, että epäluottamuslause 
ei saa olla tuulesta temmattu tai harhaanjohtava.

Vuonna 2004 parlamentin jäsenet ottivat jälleen päätösvallan itselleen. Parannetun 
puitesopimuksen myötä komissio ja parlamentti siirtyvät Barroson komission hyväksymisen 
aiheuttamasta kriisistä normaaliin päiväjärjestykseen. 18. marraskuuta 2004 annetun 
päätöslauselman tärkein määräys on se, että jos Euroopan parlamentti epää luottamuksensa 
joltakin komission jäseneltä, "puheenjohtajan on joko pyydettävä kyseistä jäsentä eroamaan 
tai perusteltava erosta kieltäytyminen parlamentissa". Jos puheenjohtaja kieltäytyy 
hyväksymästä parlamentin epäluottamuslausetta, hän riskeeraa näin ollen myös oman 
puheenjohtajuutensa hyväksymisen. Parlamentin jäsenet ovat löytäneet sellaisen välineen, 
joka tarvittaessa johtaa siihen, että he voivat käyttää perustuslakiin sisältyvää 
"ydinpommivaihtoehtoaan" – valtuuksia erottaa koko komissio1.

Jotta kaikki tämä ei kuulostaisi liian verenhimoiselta, on korostettava, että tärkeimpänä 
tehtävänä on kansalaisten vakuuttaminen siitä, että joku jossakin on vastuussa Euroopan 
unionin johtamisesta. Voidaan väittää, että tämän kriisin ovat aiheuttaneet niiden hallitusten 
päämiehet, jotka eivät antaneet puheenjohtaja Barrosolle parhaita mahdollisia ehdokkaita, 
joiden myötä Barroso olisi pystynyt kokoamaan EU:n tarvitseman vahvan ja riippumattoman 
komissaarien kollegion. Eurooppa-neuvoston laiskuudella oli yllättäviä seurauksia. Uuden 
komission hyväksymisen vuonna 2004 aiheuttaman kriisin ratkaiseminen muuttaa Euroopan 
unionin johtamisen hieman enemmän parlamentaariseksi ja hieman vähemmän 
puheenjohtajavaltaiseksi.

7. PERUSTUSLAKI
Parlamentin ja komission on harkittava, mitä muutoksia tarvitaan tulevan perustuslain vuoksi, 
jonka on tarkoitus tulla voimaan hyvissä ajoin ennen kuin seuraava komissio valitaan 
vuonna 2009.
Ensiksikin perustuslaissa esitetään komission jäsenyyskriteerit suureellisempaan sävyyn. I-
26 artiklan 4 kohdassa todetaan seuraavaa:

'Komission jäsenet valitaan heidän yleisen pätevyytensä ja Euroopan asiaan 
sitoutumisensa perusteella henkilöistä, joiden riippumattomuus on kiistaton.'

Suurin HVK:n tekemä muutos koskee komission puheenjohtajan valintamenettelyä. I-
27 artiklassa todetaan seuraavaa:
1. Eurooppa-neuvosto, joka ottaa huomioon Euroopan parlamentin vaalit, ehdottaa 

aiheellisten kuulemisten jälkeen määräenemmistöllä Euroopan parlamentille ehdokasta 
komission puheenjohtajaksi. Euroopan parlamentti valitsee tämän ehdokkaan jäsentensä 
enemmistöllä.2 Jollei ehdokas saa taakseen vaadittua enemmistöä, Eurooppa-neuvosto 
ehdottaa määräenemmistöllä kuukauden kuluessa uutta ehdokasta, jonka Euroopan 
parlamentti valitsee samaa menettelyä noudattaen.

2. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä valitun puheenjohtajan kanssa luettelon muista 
henkilöistä, jotka neuvosto aikoo nimittää komission jäseniksi. Heidät valitaan 

  
1 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 201 artikla.
2 On huomattava, että päinvastoin, kuin mitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 214 artiklan 2 kohdassa 
määrätään, perustuslain mukaan puheenjohtajaa ei "valita" vaan "hyväksytään, ja että sen mukaan vaaditaan 
parlamentin jäsenten ehdoton enemmistö.
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jäsenvaltioiden tekemien ehdotusten pohjalta I-26 artiklan 4 kohdassa ja 6 kohdan 
toisessa alakohdassa määrättyjä valintaperusteita noudattaen.

Euroopan parlamentti äänestää komission puheenjohtajan, unionin ulkoasiainministerin ja 
muiden komission jäsenten hyväksymisestä yhtenä kokonaisuutena. Hyväksynnän 
jälkeen Eurooppa-neuvosto nimittää komission määräenemmistöllä.

3. Komission puheenjohtaja:

(a) määrittelee suuntaviivat, joiden mukaisesti komissio hoitaa tehtäväänsä;

(b) päättää komission sisäisestä organisaatiosta varmistaakseen komission toiminnan 
johdonmukaisuuden, tehokkuuden ja kollegiaalisuuden;

(c) nimittää komission jäsenten keskuudesta sen varapuheenjohtajat unionin 
ulkoasiainministeriä lukuun ottamatta.

Komission jäsen eroaa, jos komission puheenjohtaja sitä häneltä pyytää.1 Unionin 
ulkoasiainministeri eroaa I-28 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen, jos 
puheenjohtaja sitä häneltä pyytää.

Perustuslain mukaan Euroopan parlamentti toimii jo alkuvaiheessa paljon merkittävämmässä 
roolissa puheenjohtajaehdokkaan valinnassa. Komission puheenjohtajaehdokkaan, joka nauttii 
Euroopan parlamentin kannatusta jo aikaisessa vaiheessa, pitäisi olla Barrosoa paremmassa 
asemassa pystyäkseen torjumaan jäsenvaltioiden esittämät sopimattomat 
komissaariehdokkaat.
Näin ollen, jotta parlamentin ennakolta kuulemisella olisi merkitystä, ja olettaen, että uusi 
komissio astuu virkaansa 1. marraskuuta, uuden parlamentin on päätettävä omasta 
strategiastaan sen tavoitteen toteuttamiseksi, että nimittämistä aikaistetaan siten, että se 
tehdään hyvissä ajoin ennen kesäkuun toisella puoliskolla pidettävää Eurooppa-neuvoston 
kokousta. Olettaen, että tätä päivämäärää ei muuteta, olisi viisasta aikaistaa Euroopan 
parlamentin vaaleja yhdellä kuukaudella toukokuun alkupuolelle ("Eurooppa-viikko"), jotta
valtioiden ja hallitusten päämiehillä on riittävästi aikaa harkita parhaan mahdollisen 
komission puheenjohtajan nimeämistä 2. Toimielinten on varauduttava myös siihen 
mahdollisuuteen, että parlamentin jäsenet hylkäävät Eurooppa-neuvoston ensimmäisen 
ehdokkaan. Ja toimielinten olisi myös saatava aikaan selkeämpi käsitys siitä, mitä kolme 
kriteeriä – yleinen pätevyys, Euroopan asiaan sitoutuminen ja kiistaton riippumattomuus –
merkitsevät.

8. JOHTOPÄÄTÖKSET
Nykyinen hyväksymismenettely on komission, parlamentin, neuvoston ja jäsenmaiden 
hyväksymä. Se on tiedotusvälineiden kannalta tärkeä tapahtuma. Se on legitiimi prosessi, jolla 
on poliittisia seurauksia. Kuten puheenjohtaja Barroso on todennut, hyväksymisprosessi on 
paljon tiukempi kuin minkään jäsenvaltion hallituksen nimittämiseen liittyvä menettely.

  
1 On huomattava, että päinvastoin, kuin mitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 214 artiklan 4 kohdassa 
määrätään, puheenjohtaja ei tarvitse koko kollegion suostumusta kollegion yhden jäsenen erottamiseen.
2 Paluu komission alkuperäiseen virkaanastumisaikaan tammikuussa edellyttäisi joka tapauksessa 
perussopimuksen muuttamista, vrt. HVK:n päätösasiakirja laajentumissopimuksesta 2003, 45 artikla.
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Siitä huolimatta on selvää, että menettelyjä on parannettava huomattavasti, jotta jatkossa 
voidaan varmistaa entistä suurempi tasapuolisuus eri ehdokkaiden välillä, entistä selkeämpi 
komission ja parlamentin välinen vuoropuhelu sekä tarkemmat ratkaisut. Joka tapauksessa 
tarvitaan joitakin muutoksia heijastamaan suurempia toimivaltuuksia, jotka perustuslaki antaa 
parlamentille voimaantulonsa yhteydessä. 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta keskusteli näiden perustelujen 
pohjana olevasta työasiakirjasta kahteen otteeseen. Varapuheenjohtaja Wallström esitteli 
valiokunnalle komission reaktioita kuulemisprosessiin. Esittelijä kertoi myös havainnoistaan 
valiokuntien puheenjohtajakokoukselle. 
Esittelijän pääasialliset johtopäätökset näkyvät oheisessa päätöslauselmassa. Kun parlamentti 
on ottanut kantaa mietintöön, on tarpeen harkita, millä tavalla sovittujen muutosten täytyy 
mahdollisesti heijastua tarkistettuun työjärjestykseen.
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